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Reactieformulier ophoging woningbouw 

Het waterschap Rivierenland werkt aan de dijkversterking tussen 
Tiel en Waardenburg. Van 1 december tot 18 januari liggen de 
plannen officieel ter inzage. Daarnaast heeft de gemeente West 
Betuwe langs deze dijk plannen voor woningbouw. De toekomstige 
dijk en de woningbouw moeten goed op elkaar aansluiten. Hoe dit 
er uit kan komen zien, is gevisualiseerd in een zogenaamd 
hoogteprofiel. Dit profiel staat niet in de plannen van het 
waterschap, maar worden door de gemeente gepresenteerd in een 
digitale bijeenkomst voor aanwonenden. Met dit formulier kunt u 
reageren richting de gemeente over de ophoging die nodig is voor de woningbouw. Wij nemen uw 
reactie mee in onze besluiten.   

Wilt u reageren via dit formulier? Stuur het uiterlijk 1 februari 2021 op. Op pagina twee leest u hoe het 
formulier bij ons terecht komt.  

1. Persoonsgegevens

Voer hieronder uw gegevens iin: 

Achternaam (+ voorvoegsel) : 
namens de UNO-Foundation van het Veerhuis 

Voorletters 

Adres + huisnummer 

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer 

E-mailadres

: 

:  

:  

:    

2. Reageren
Geef hieronder uw mening en licht deze toe. Probeer het zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Richting 
de gemeente kunt u enkel reageren op het hoogteprofiel dat nodig is om de woningbouw te realiseren. 
Wilt u reageren op de plannen rondom de dijkversterking? Kijk voor de procedure in de nieuwsbrief van 
het waterschap. Deze vindt u als bijlage bij de brief.   

Het verzoek tot reactie zegt: “Richting de gemeente kunt u enkel reageren op het hoogteprofiel dat 
nodig is om de woningbouw te realiseren.” 
Ik mag dus niet reageren op het plan als geheel en dus ook niet op het feit dat mijn tuin verandert in 
een weg. 
Er zijn in 2018 gesprekken geweest met de Gemeente Neerijnen met de vraag of ik mijn tuin wilde 
ruilen tegen iets anders. Ik heb toen een alternatief plan – inclusief financiering - voorgesteld. Daarna 
is er nooit meer een vervolg gesprek of overleg geweest. Nu ligt er ineens dit plan. 

Mijn reactie is: Ik wens een gesprek te hebben om het eerder in Gemeente Neerijnen verband 
besproken plan weer op te pakken aangepast uiteraard aan de eisen van deze tijd.  

Kort over het concept plan van de gemeente: 
1. Het kan niet omdat mijn tuin niet beschikbaar is; tenzij dat alle huidige 253 mede eigenaren

akkoord gaan.
2. De hoogte verstoort het hele aangezicht van het Veerhuis t/m Dikke Toren als beeldbepalende

locatie voor de wijde omgeving. Zie blad 2.
3. Het waarde verlies van het Veerhuis zal aanzienlijk zijn.
4. Onze intentie is om burgerparticipatie vorm te geven op een manier dat we samen bouwen

aan een mooi omgeving. Op onze eerste oproep kwamen zo’n 25 mensen op af en is door
velen de intentie uitgesproken om mee te denken.
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Het effect van de hoge bouw op de omgeving 

De situatie met en zonder extra huizen.  

Met rechts een abstracte impressie van de hoogte van de extra wal en de huizen daar boven op. Er 
van uitgaande dat de hoogte van de nieuwe huizen ruim een verdieping hoger is dan de andere 
Buitenhof huizen. 

Het Buitenhof vanuit het noorden gezien richting het Veerhuis / Dikke toren 

Het Buitenhof vanaf de dijk gezien richting het Veerhuis / Dikke toren 
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3. Opsturen

Hoe komt het ingevulde formulier bij de gemeente? 

1. U stuurt het per post naar de gemeente:

Adresgegevens

Gemeente West Betuwe
T.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling – Dave Alberts
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

2. Of u scant het formulier in en mailt het.

Let op: Stuur het formulier uiterlijk 1 februari 2021 op. 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail.




